
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23.04.2015 м. Бурштин № 80

Про відзначення 29-ї річниці 
Чорнобильської трагедії

Відповідно до листа Глави Адміністрації Президента України від 08.04.2015 №02- 
01/1650, листа Івано-Франківської облдержадміністрації від 14.04.2015 № 18/1/7-15/01- 
129, з метою належного відзначення 29-ї річниці Чорнобильської трагедії:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 29-ї 
річниці Чорнобильської трагедії (додається).

2. Затвердити план заходів з нагоди 29-ї річниці Чорнобильської трагедії (додається).

3. Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради забезпечити 
нагородження учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Організаційному відділу (О. Кравчишин) забезпечити висвітлення інформації щодо 
проведених заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови

вісник».

М. Козар.

Міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міського голови 
№ 80 від 23.04.2015 року

Склад організаційного комітету 
з підготовки та відзначення в місті 

29 річниці Чорнобильської катастрофи
1

Козар М.С. -  заступник міського голови, голова оргкомітету.

Степась Ю.С. -  начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради, 

заступник голови оргкомітету.

Кравчишин О .Я. -  начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, 

секретар оргкомітету.

Члени організаційного комітету:

Соронович K.M. -  секретар міської ради.

Тутка М.О. - начальник відділу освіти та науки міської ради.

Петровська О.І. -  начальник відділу фінансів міської ради.

Олексин Г.М. -  начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради.

Шевчук Руслана Іллясівна - директор ПК «Прометей» (за згодою).

Гулик Надія Костянтинівна -  завідувач бібліотеки ПК «Прометей» (за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міського голови 
№ 80 від 23.04.2015 року

План заходів з нагоди відзначення в місті 
29 річниці Чорнобильської катастрофи

1. Організувати проведення в бібліотеці ПК «Прометей» тематичного заходу 
«Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять».

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків міської ради;
26 квітня 2015 року

2. Провести в народному домі с. Вигівка вечір-реквієм «Чорнобиль -  горе України, її 
незагоєна рана».

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків міської ради;

26 квітня 2015 року

3. Звернутися до релігійних організацій міста щодо проведення 26 квітня панахид за 
жертвами Чорнобильської катастрофи.

Організаційний відділ міської ради 
до 24 квітня 2015 року

4. Організувати в міській дитячій та масовій бібліотеках тематичні виставки 
документальних матеріалів «Чорнобиль -  наша сльоза, що омиває душу», 
бібліотечні уроки, години пам’яті на тему «29-й Чорнобильський квітень».

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків міської ради 
20-26 квітня 2015 року

5. Провести у навчальних закладах міста години пам’яті, тематичні презентації, 
перегляди документальних фільмів, приурочених Чорнобильській трагедії.

Відділ освіти і науки міської ради 
20-26 квітня 2015 року


